SERENI,
uitvaartplanner
VAN NU en
morgen

DANKZIJ SERENI
MEER
groeimogelijkheden
Sereni geeft je expertise, zuurstof en extra kracht om
jouw zaak verder uit te bouwen, om regionaal op de
kaart te staan.

ONZE WAARDEN
Als uitvaartondernemer dragen wij de traditionele waarden
en kennis van het beroep hoog in het vaandel

SERENI
VERENIGT
ervaren
uitvaartondernemers

•

Persoonlijk

•

Betrokken

•

Zelfontplooiing

•

Teamwork

•

Constructief

•

Transparant

•

Groeigericht

ONS PROCES
VAN GESPREK NAAR SAMENWERKEN. HET PROCES.

1. Eerste kennismaking
We luisteren naar jouw noden en wensen, naar jouw
specifieke situatie. En wij leggen graag uit waar wij
voor staan, wat wij voor jouw zaak kunnen betekenen.

ONZE AANPAK
Door het centraliseren van een aantal kerntaken, hebben de
Sereni uitvaartplanners meer tijd voor het essentiële.
Nadruk op ontzorgen
Binnen het netwerk wordt intens samengewerkt. Taken worden
gecentraliseerd, knowhow gedeeld. Zo kan de lokale Sereni
uitvaartondernemer zijn kernopdracht beter, met nog meer
toewijding vervullen.
Focus op de essentie
Door het centraliseren van een aantal kerntaken, hebben de Sereni
uitvaartplanners meer tijd voor de essentie: nabestaanden met al
hun kennis bijstaan. Want elke uitvaart is uniek. Elke uitvaart is
maatwerk.
Voor alles: een netwerk van ondernemers
Sereni biedt nieuwe mogelijkheden. In het Sereni netwerk
wordt nauw samengewerkt, expertise gedeeld, ontzorgd. Het is
ondernemen met oog op de toekomst.

2. Informatie uitwisseling
Toon je interesse in samenwerken met Sereni, dan
bekijken we samen alle bedrijfsgegevens. Wij hebben
daar een handige vragenlijst voor ontwikkeld. Op basis
van de verzamelde gegevens werken wij een concreet
en onderbouwd voorstel uit.

3. Bespreking van het voorstel
Een waardebepaling wordt beïnvloed door heel wat
factoren. In alle openheid bespreken we samen hoe
Sereni tot een waardebepaling komt en sturen we dit
bij in overleg en met kennis van alle factoren.

4. De intentieverklaring
Het akkoord wordt geformaliseerd met een
intentieverklaring. Alle samenwerkingsvoorwaarden
worden hierin overeengekomen.

5. Bedrijfsonderzoek
Jouw zaak wordt zowel financieel, juridisch als sociaal
onderzocht op onbekende risico’s. Goede afspraken maken
goede vrienden. Na het bedrijfsonderzoek worden alle
overeenkomsten opgesteld.

AL AAN DE OPVOLGING GEDACHT?
Een zaak uitbouwen en laten groeien. Continuïteit is belangrijk
in dat verhaal. Of het nu jouw kinderen of een andere opvolger
zijn, Sereni geeft hen de nodige ondersteuning.

6. Bespreking van de overeenkomsten
Je bespreekt de overeenkomsten met jouw advocaat en/of
boekhouder en koppelt naar ons terug.

GEBOEID DOOR DE UITVAARTSECTOR?

7. Ondertekening en samenwerking
Bij ondertekening van de overeenkomsten, worden de financiële
aspecten afgehandeld. Na het actualiseren van het aandelenregister,
bespreken we samen het integratieplan. De samenwerking, als
Sereni partners, is dan een feit.
Sereni streeft ernaar om de transactie volledig af te sluiten binnen
de maand na de start van het bedrijfsonderzoek.

mijn naam

Wij leren je de knepen van het vak. Onder de vleugels van Sereni
kan je groeien als zelfstandig ondernemer.

INTERESSE IN EEN SAMENWERKING?
Geheel vrijblijvend zitten we graag met je rond de tafel. Een
open gesprek, in vertrouwen.
Contacteer ons:

sereni@sereni.be

sereni.be

sereni@sereni.be
T 0468 33 22 33

